เหรี ยญ (ดิ จิ ทั ล) ของเราจะเปลี่ ยนแปลงการถอน โอน
และแลกเปลี่ ยนเงิ นดิ จิ ทั ล/เงิ นสด

ภายหลั งจากศึ กษา “เอกสารปกขาว” ของเรา คุ ณจะมองการถอน โอนและแลกเปลี่ ยนเงิ น
ดิ จิ ทั ล/เงิ นสด รวมถึ งการโอนเงิ นข้ ามประเทศต่ างออกไปอย่ างสิ้ นเชิ ง

ขอบคุ ณระบบเครื่ อง POS ของวั นด้ า
ที่ ทำ�ให้ เราได้ รับข้ อเสนอดี ๆมากมาย
และสามารถรั บเงิ นสดสกุ ลเงิ นท้ องถิ่ นของ
เราได้

ฉั นไม่ มีความรู้ อะไรเกี่ ยว
กั บบิ ทคอยน์ เลย แต่ ฉันก็ ยังสามารถ
ชำ �ระเงิ นนั้ นได้

เราสามารถจ่ ายชำ �ระเป็นบิ ทคอยน์ ไ
ได้ หรื อไม่
เราต้ องการลงทุ นในสกุ ลเงิ นดิ จิทัล

ฉั นต้ องการ
ซื้ ออาคารชุ ด
ด้ วยเงิ นดิ จิทัล

ไม่ มีปัญหา! คุ ณจ่ ายด้ วยคริ ป โต
เราได้ รับเป็นเงิ นสด

WE จะเชื่ อมโยงการเงิ นแบบดั่ งเดิ มกั บเงิ นดิ จิ ตอล และผู้ คนที่ มี
เงิ นดิ จิ ตอลกั บไม่ มี เงิ นดิ จิ ตอลเข้ าด้ วยกั น
เพียงคุณใช้ เครื่ อง POS ของเรา

บทสรุ ปผู้ บริ หาร
แนะนำ �กลุ่ มธุ รกิ จของวั นด้ า
ปั ญหา
ทางออก/แนวทางแก้ ไข
บริ การของเรา
    ระบบเครื่ อง POSของวั นด้ า
    เหรี ยญวี
    อั ตราแลกเปลี่ ยน
    อั ตราแลกเปลี่ ยนเงิ นสดออนไลน์
    การลงทุ นในอสั งหาริ มทรั พย์
    บริ การทางกฎหมาย
    วั นด้ าใช้ ระบบบล็ อกเชนร่ วมกั บปั ญญาประดิ ษฐ์ ที่ จะรั บรองอั ตรา
แลกเปลี่ ยนที่ ดีที่สุด
    มู ลนิ ธิ วันด้ า(ไม่ แสวงหาผลกำ �ไร)
ภาระกิ จของเรา
วิ สัยทั ศน์ ของเรา
กลยุ ทธ์ /แผนงานของเรา-ช่ วงเวลา
กลยุ ทธ์ ทางการดำ �เนิ นธุ รกิ จ
    การชำ �ระผ่ านเครื่ อง POS
    ผู้ ให้ บริ การด้ นกฎหมายเจ้ าแรกที่ เกี่ ยวเงิ นดิ จิทัล- (เหรี ยญวี )
    เหรี ยญวี เชื่ อม(สิ่ งดี ๆ)ให้ กับผู้ คน
    แอพพลิ เคชั่ นกระเป๋ าเงิ นส่ วนบุ คคล
ลำ �ดั บเหตุ การณ์ และความก้ าวหน้ า
ออกเหรี ยญเป็ นครั้ งคราว
การวิ เคราะห์ ตลาด

6
7
8
10
11
12-16
17-20
21-22
23
27-28
29-30
31-32
33
35
36
37-38
39

40
41
42

เอกสารปกขาว ได้ จัดทำ �ขึ้ นเพื่ อให้ ผู้อ่าน/ลู กค้ าเข้ าถึ งการเปลี่ ยนแปลง
ของโลกแห่ งเงิ นดิ จิทัลจากมุ มมองของเรา(วั นด้ า) ผ่ านเงิ นดิ จิทัล และระบบ
การขายหน้ าร้ าน

บทสรุ ปผู้ บริ หาร
ชื่ อผู้ ประกอบการ : เหรี ยญวี (บ. วั นด้ า.เอ็ กซ์ เชนจ์ จํ ากั ด)
รหั สพจน์ : WE
จํ านวนเหรี ยญทั้ งหมด : 888,888,888 WE
หมุ นเวี ยน : 121,392,810 WE
ทศนิ ยมของเหรี ยญ : 8
เพื่ อความสะดวกที่ รวดเร็ ว : ผ่ านสั ญญาณอิ จริ ยะ 1 (BEP-20)
ประเภท/ชนิ ด บล็ อกเชน : Pancakeswap.finance2

สั ญญาระหว่ างผู้ ซื้อกั บผู้ ขาย ที่ จะระบุ เงื่ อนไขข้ อตกลง,กฎระเบี ยบต่ างๆที่ ทั้ง 2 ฝ่ ายต้ องปฏิ บัติติ
ต่ อกั นที่ จัดทำ �ขึ้ นโดยอั ตโนมั ติและมนุ ษย์ ไม่ สามารถแก้ ไขได้
2
ตลาดแลกเปลี่ ยนในบริ บทของบล็ อกเชน
1

บริ ษัทของเรามุ่ งหวั งจะปฎิ วัติการชำ �ระค่ าสิ นค้ า/บริ การในยุ คโลกาภิ วัตน์ ทาง
เศรษฐกิ จ วั นด้ าถื อเป็ นบริ ษัทชั้ นนำ �ในประเทศไทยที่ มีความสามารถหยิ บยื่ นข้ อ
เสนอการชำ �ระค่ าสิ นค้ า/บริ การ(ดี ๆ)ให้ แก่ ลูกค้ า ทุ ก ๆ ท่ าน ด้ วยเงิ นดิ จิทัล นี่
จึ งเป็ นโอกาสที่ ได้ รับประโยชน์ ทั้งสองฝ่ ายผู้ ซื้อ-ผู้ ขาย กล่ าวคื อ ผู้ ค้าจะได้ รับ
ชำ �ระค่ าสิ นค้ า/บริ การในสกุ ลเงิ นท้ องถิ่ น แต่ ในขณะเดี ยวกั นก็ สามารถขยายโอ
กาสกาสทางธุ รกิ จให้ ก้าวไกลในระดั บโลก
ด้ วยช่ องทาง(การชำ �เงิ น)ดิ จิทัล/สด ที่ ถูกออกแบบมาเพื่อคุ ณนั้ น จะทำ �ให้ คุณ
เองสามารถเลื อกอั ตราแลกเปลี่ ยนที่ มีสภาพคล่ องสู งที่ สุด หรื อ โรงแรม (เป็ น
โรงแรมที่ ได้ รับใบอนุ ญาตประกอบธุ รกิ จเป็ นบุ คคลอนุ ญาต) ที่ ซ่ึ งคุ ณสามารถ
ส่ งเงิ นดิ จิทัลและรอรั บเงิ นสดได้ ภายในไม่ ก่ี นาที . ทั้ งหมดนี้ ล้วนถู กออกแบบมา
เพื่อสร้ างหรื ออำ �นวยความสะดวกสบายแก่ คุณ

เอกสารฉบั บนี้ ของเราจึ งมุ่ งหวั งที่ จะทำ �ให้ ทั้ งลู กค้ าและนั กลงทุ น
เข้ าใจอย่ างถ่ องแท้ ถึ งเงิ นดิ จิ ทั ล ระบบขายหน้ าร้ าน, กลยุ ทธ์ /แผน
งานของเราในอนาคต ลั กษณะสำ �คั ญเป็ นการเฉพาะ และกลยุ ทธ์
ทางการดำ �เนิ นธุ รกิ จ

กลุ่ มธุ รกิ จวั นด้ าไม่ เคยหยุ ดพั ฒนาตั วเองเพื่ อเป็ นผู้ นำ �ด้ านการให้ บริ การ
ธุ รกิ จและธุ รกรรมทางการเงิ นดิ จิ ทั ลซึ่ งครอบคลุ มเกื อบจะทุ กองค์ กรทาง
ธุ รกิ จที่ จั ดจำ �หน่ ายทั้ งสิ นค้ าและให้ บริ การ

WE
TOWER
& WE CONNECT

ทว่ า เรามิ ได้ จัดจำ �หน่ ายเงิ นดิ จิทัลแต่ อย่ างไร แต่
เป็ นเพี ย งผู้ รั บ แลกเปลี่ ยนและชำ � ระเงิ น ในสกุ ล
เงิ นท้ องถิ่ นเท่ านั้ น!
วั นด้ า มี ความเป็ นเลิ ศในธุ รกิ จอสั งหาริ มทรั พย์ และในขณะเดี ยวกั นเราเอง
ได้ เข้ าจั ดการปั ญหาการประสานงานกั บวิ สาหกิ จต้ นน้ำ �/ชั้ นนำ �ระดั บโลก
ในประเทศไทย นอกจากนี้ เราประสงค์ จะสร้ างความตระหนั กรู้ ให้ แก่ ทุ ก
คนถึ งอิ สรภาพทางการเงิ นที่ สามารถสร้ างความสำ �เร็ จได้ ถ้ าคนเหล่ านั้ น
พึ่ งพาธุ รกรรมทางการเงิ นดิ จิ ทั ลให้ แก่ ธุ รกิ จของตน
บริ ษั ทเรานั บได้ ว่ าประสบความสำ �เร็ จในการประสานการเงิ นแบบเดิ มๆ
(ธนบั ตร/สกุ ลเงิ นที่ ได้ รั บอนุ ญาตตามกฎหมาย) ด้ วยเงิ นดิ จิ ทั ล ทั้ งนี้ ถื อ
เป็ นการพั ฒนาบริ การที่ เป็ นเอกลั กษณ์ ของเราเพื่ อสร้ างทางเลื อกให้ แก่
กลุ่ มคนที่ ไม่ ต้ องการเข้ าถึ งเงิ นดิ จิ ทั ล
เราเองตั้ งใจจะพั ฒนาเหรี ยญวั นด้ าอย่ างไม่ หยุ ดยั้ ง ซึ่ งเหรี ยญดั งกล่ าวนั้ น
จะได้ นำ�เข้ าสู่ ตลาดในไตรมาส 3 ของปี 2021 นี้ ด้ วยการระบบการจั ดการ
หน้ าร้ านแบบบู รณาการ ลู กค้ าจะได้ รับส่ วนลดในขณะที่ ตนใช้ บริ การของเรา
เพื่ อชำ �ระค่ าสิ นค้ า/บริ การ หรื อ เบิ กเงิ นสดในสกุ ลท้ องถิ่ นซึ่ งได้ รับอนุ ญาต
ตามกฎหมาย

ัปญหา

ขาดความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกั บเงิ น
ดิ จิทัลคื ออะไรและทำ �งานอย่ างไร
(ประมาณ 98%)

ไม่ มีช่องทางการติ ดต่ อโดยตรงต่ อ
ระบบหน้ าร้ าน

รั บผิ ดชอบต่ อค่ าธรรมเนี ยม
การซื้ อขายเงิ นดิ จิทัลที่ สูง
(เกิ นไป)

ผู้ รับบริ การส่ วนใหญ่ ขาด
การสนั บสนุ นทางกฎหมาย

นั บแต่ ก้าวแรกของเงิ นดิ จิทัลที่ ถือกำ �เนิ ดขึ้ น ข้ อถกเถี ยงที่ ร้อนแรง
ที่ สุดคงหนี ไม่ พ้นว่ า “เราจะเชื่ อมคนที่ ถือครองเงิ นดิ จิทัล กั บ คนที่ ไม่ ได้
ถื อครองอย่ างไร” ยกตั วอย่ าง คุ ณ ๆ ส่ งเงิ นดิ จิทัลให้ เพื่อนคุ ณ ซึ่ งตั ว
คุ ณเองต้ องมี กระเป๋ าสตางค์ อิเล็ กทรอนิ กส์ ณ ที่ ทำ�การซื้ อขาย หรื อ
ถ้ าคุ ณชำ �ระค่ าสิ นค้ าหรื อบริ การบางอย่ างด้ วยเงิ นดิ จิทัล ผู้ ขายจำ �เป็ น
ต้ องเชื่ อมั่ นว่ า เงิ นดิ จิทัลจะถู กเก็ บในระบบหน้ าร้ านและเชื่ อมตรงไปยั ง
กระเป๋ าสตางค์ จากรายงานที่ จัดทำ �โดย Crypto.com คาดการณ์ ว่า
ร้ อยละ 2 ของจำ �นวนประชากรโลก (106 ล้ านคน) กำ �ลั งใช้ เงิ นดิ จิทัล
ในประเด็ นของความปลอดภั ยก็ ดี ระยะเวลามี การทำ �ธุ รกรรม (นาน
เพี ยงใด) ก็ ดี [โดยเพาะอย่ างยิ่ งสำ �หรั บคนที่ ขาดองค์ ความรู้ขาดความ
รู้ความเข้ าใจเกี่ ยวกั บเงิ นดิ จิทัล] อาจถื อเป็ นข้ อกั งวลหลั กสำ �หรั บลู กค้ า
โดยทั่ วไป เมื่ อความต้ องของผู้ คนต่ อเงิ นดิ จิทัลเพิ่ มมากขึ้ น เราจึ งยิ นดี
ที่ จะส่ งเงิ นดิ จิทัลแก่ ธุรกิ จที่ ตัวเองคุ้ นเคยรวมถึ งเพื่ อนๆไปทั่ วทั้ งโลก
อย่ างไรก็ ดี
ข้ อจำ �กั ดของเงิ นดิ จิทัลคื อไม่ สามารถแปลงเป็ นเงิ นสกุ ล
ท้ องถิ่ นได้ โดยตรง
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แม้ ผู้ที่ ไม่ มีองค์ ความรู้ เกี่ ยวกั บ
เงิ นดิ จิทัล แต่ เขาสามารถที่ จะ
เริ่ มรั บชำ �ระด้ วยคริ ป โตได้ !

บริ การด้ านกฎหมาย มอบการทำ �ธุ ร กรรมที่
ปลอดภั ยมากยิ่ งขึ้ น สำ �หรั บธุ ร กิ จ วิ สาหกิ จ
ขนาดกลางและขนาดย่ อมในประเทศ
และ
กำ �ลั งขยายการบริ การของเราไปทั่ วโลก

นำ �เสนอการทำ �ธุ รกรรมที่ ปลอดภั ยยิ่ ง
กว่ า สำ �หรั บธุ รกิ จ และบริ ษั ทวิ สาหกิ จ
ขนาดกลางและขนาดย่ อมในประเทศไทย
และจะขยายบริ การของเราไปทั่ วโลก

ระบบเครื่ อง POS ของเราที่ เชื่ อม
ต่ อบั ญชี เงิ นธนาคารของผู้ ค้ า
โดยตรง

บริ การแลกเปลี่ ยนเงิ นดิ จิ ทั ล/เงิ นสดที่ จะโอนให้ แก่ เราหรื อบริ การ
แลกเปลี่ ยนเงิ นดิ จิ ทั ลอื่ นกั บสกุ ลเงิ นแลกเปลี่ ยนที่ มี สภาพคล่ องที่ สุ ด
ตู้ เอที เอ็ มหรื อ โรงแรม (ที่ ได้ รับใบอนุ ญาต) จะส่ งเงิ นสดให้ แก่ คุณทั นที
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กลุ่ มธุ รกิจวั นด้ า ได้ค้นคิดแผน/ทางออกทั้ งหมดด้วยระบบเครื่ อง POS  
ที่ จะเชื่ อมต่อสกุลเงิ นดิจิ ทัลที่ รั บรองอย่างถูกต้องในประเทศไทย

ระบบเครื่ อง POS ที่
มี ความทั นสมั ยและ
มี เอกลั กษณ เฉพาะ
ของกลุ่ มธุ รกิ จวั น
ด้ า

มากั บเรา สกุ ลเงิ นดิ จิทัลหาได้ ต้องรั บรู้
หรื อต้ องรั บรองคริ ป โตด้ วยตั วเองไม่
ด้ วยช่ องทางการชำ �ระเงิ นของเราผู้ ค้ าไม่ จำ �เป็ นต้ องรั บ รู้ และรั บ รอง
สกุลเงิ นดิจิ ทัล เพราะเงิ นดิจิ ทัลเหล่ านั้ นสามารถชำ �ระเป็ นสกุลเงิ นท้อง
ถิ่ นด้วยวิ ธี การโอนเงิ นผ่านสถาบันการเงิ น ดุจเครื่ องรู ดบัตรรั บชำ �ระ
ค่ าสิ นค้ า/บริ การ แต่ว่ า เรามีเครื่ อง/อุ ปกรณ์ ที่ ดำ �เนิ นการได้เร็ วกว่ า
เพื่ อรั บชำ �ระเงิ นท้องถิ่ นโดยไม่คิดค่ าธรรมกับผู้ ค้ าแต่อย่างใด
ขณะนี้ บริ การของเราจะใช้ ในภาคธุ รกิจอสั งหาริ มทรั พย์และการลงทุน
สื บเนื่ องจากค่ าธรรมเนี ยมที่ สู งสำ �หรั บเทคโนโลยี บล็ อคเชนเหรี ยญ
ดิจิ ทัลของวั นด้ าจึ งมุ่ งที่ จะแก้ปั ญหานี้ (ค่ าธรรมเนี ยมสู ง) เราต้องการ
สร้ างความเป็ นไปได้
(ลดค่ าธรรมเนี ยม)
เพื่ อภาคการค้ าปลีกและ
บริ การห้ องพั กสำ �หรั บการใช้ จ่ายในปริ มาณที่ ไม่มากนั ก
เครื่ องมื อซึ่ งรองรั บระบบหน้ าร้ านของสามารถเชื่ อมโยงไปยั งคู่ ค้ าที่
รองรั บการชำ �ระ/แลกเปลี่ ยนเงิ นดิจิ ทัลของเราทุก ๆ รายทั่ วโลก และ
ขณะนี้ เราอยู่ ในการยื่ นขอสิ ทธิ บัตรกระบวนการ

ธรรมเนี ยมในการทำ �
ธุ รกรรมตำ �่
ปราศจากค่ าธรรมเนี ยม
ด้ านเทคโนโลยี บล็ อกเชน

แปลงเงิ นดิ จิทัล
เป็นสกุ ลท้ องถิ่ น
การชำ �ระสิ นค้ า
บริ การทั นที

ปลอดภั ยและถู ก
กฎหมายอย่ างแน่ นอน

ราคาคงที่ จะทำ �ให้ คุณมั่ นใจโดยไม่
พิ จารณาสภาวะของตลาด

ระยะเวลากว่ า 2 ปี ที่ เราพั ฒนาและยกระดั บ (เทคโนโลยี ทางการเงิ น) ให้ ดี
ยิ่ งขึ้ นอย่ างต่ อเนื่ อง พวกเราจึ งพร้ อมที่ จะริ เริ่ มริ เริ่ มระบบเครื่ อง POS/
เงิ นสดแห่ งแรกของโลก จากระบบที่ เราจั ดทำ �ขึ้ นนั้ นง่ ายต่ อการเข้ าถึ ง
ทางเลื อกทางธุ รกิ จ (บริ การ) สำ �หรั บการลงทุ นในปริ มาณมากในตลาด
อุ ตสาหกรรมท้ องถิ่ น (ภายในประเทศ) ตอนนี้ คุ ณสามารถใช้ เงิ นดิ จิ ทั ล
ลงทุ นเพื่ อการดำ �เนิ นชี วิ ตในแต่ ละวั น (ได้ แล้ ว) !

คุ ณจะได้ รั บส่ วนลดในทุ ก ๆ ยอดการใช้ จ่ าย
ผ่ านเครื่ อง POS ของวั นด้ าด้ วยเหรี ยญ WE
(เงิ นดิ จิ ทั ล) ของเรา
พวกเรามอบข้ อเสนอช่ องทางการทํ าธุ รกรรม – เครื่ อง POS ซึ่ งจะอำ �นวย
ประโยชน์ แก่ ธุ รกรรมเงิ นดิ จิ ทั ล อาทิ บิ ทคอยน์ และ เงิ นดิ จิ ทั ลอื่ น ๆ เพื่ อ ผู้
ค้ าท้ องถิ่ น ด้ วยวั ตถุ ประสงค์ ที่ หลากหลายและปริ มาณ/ขนาดใหญ่ ลู กค้ า
จะพึ งพอใจจากการได้ รั บ บริ การทางกฎหมายจากที มที่ ปรี ก ษากฎหมาย
ในระหว่ างกระบวนการซื้ อขายด้ วยสิ่ งเหล่ านี้ จึ งทำ �ให้ ธุ รกิ จวั นด้ าเป็ นผู้ ให้
บริ การรั บชำ �ระด้ วยเงิ นดิ จิ ทั ลที่ ได้ รั บความเชื่ อมั่ นที่ สุ ดในประเทศ

โอน (เงิ น) ระหว่ างธนาคาร

ใช้ เวลาประมาณ

2-5 วั น
มี ค่าธรรมเนี ยมสู ง

ทำ �ธุ รกรรม CRYPTO กั บเราผ่ านเครื่ อง
POS เพื่ อเชื่ อมต่ อไปยั งบั ญชี ธนาคาร
เปลี่ ยน บิ ตคอยน์ /อี เธอเรี ยม
เทเทอร์ เป็นสกุ ลเงิ นท้ องถิ่ น*

เหรี ญของ WE **

ใช้ เวลาดำ �เนิ นการประมาณ

ใช้ เวลาดำ �เนิ นการเพี ยง

20 นาที

10-30 วิ นาที

ค่ าธรรมเนี ยมต่ำ �

แทบจะไม่ ต้องชำ �ระค่ าธรรมเนี ยม

+ ได้ รับส่ วนลด
* พวกเราพร้ อมที่ จะเสนออั ตราแลกเปลี่ ยนที่ เที ยบเท่ าหรื อดี กว่ า ไบแนนซ์
** ด้ วยโครงการริ เริ่ มเหรี ยญของวั นด้ า วิ สาหกิ จขนาดเล็ กจึ งสามารถรั บเงิ นดิ จิ ทั ลด้ วยค่ า
ธรรมเนี ยมที่ ต่ำ �กว่ าเพราะเราจะสร้ างการเข้ าถึ งเงิ นดิ จิ ทั ลแก่ ทุ กคนเป็ นผลจากปั ญญา
ประดิ ษฐ์ ที่ ขั บเคลื่ อนระบบบล็ อกเชนอั ตโนมั ติ ที่ จะมอบผลตอบแทนพิ เศษแก่ ทั้ งผู้ ซื้ อและผู้ ขาย
กรณี ผู้ ขายนั้ น ปั ญญาประดิ ษฐ์ ของเราจะช่ วยในการตรวจสอบการแลกเปลี่ ยนที่ ดี ที่ สุ ดอย่ าง
ทั นท่ วงที ด้ วยการธรรมเนี ยมที่ น้ อยเพื่ อประหยั ดค่ าใช้ จ่ายและในทางกลั บกั น
ผู้ ซื้อจะมั่ นใจว่ า
ตนตั ดสิ นใจขายเงิ นดิ จิ ทั ลอย่ างถู กต้ อง เพื่ อทำ �กำ �ไรได้ อย่ างดี

CRYPTO
พวกเรามี เป้ าประสงค์ ที่จะวาง/ขยายโครงการ-เครื่ องมื อให้ พร้ อมใช้ งานกว่ า
1,000 แห่ ง ภายในสิ้ นปี นี้
อนึ่ ง ติ ดตั้ งอุ ปกรณ์ กว่ า 10,000 เครื่ อง
ภายใน กั นยายน-ธั นวามคม, 2022 หน้ านี้

คุณจะได้รับส่ วนลด หากคุณชำ�ระค่าสิ นค้า/บริการ ผ่าน
ทุก ๆ เครือ
่ งมือ/อุปกรณ์ ที่เราจัดเตรียมไว้ให้แก่คุณ แทน
การดำ�เนิ นการผ่านเครือ
่ งมือ/อุปกรณ์
ของผู้ประการรายอื่น
ด้ วยทางเลื อกกระเป๋ าเงิ นภายในองค์ กร
การชำ �ระสิ นค้ า/บริ การสามารถ
ดำ �เนิ นการได้ ทันที โดยปราศจากค่ าธรรมเนี ยมบล็ อคเชน นี่ จึ งเป็ นจุ ดเปลี่ ยน
ให้ ตลาดอนุ ญาตให้ วิสาหกิ จขนาดเล็ กยอมรั บบิ ทคอยน์ , อี เธอเรี ยม และ
เหรี ยญที่ มีค่าธรรมในอั ตราแลกเปลี่ ยนสู ง.
อนึ่ ง ลั กษณะที่ เด่ นชั ดที่ สุดน่ าจะเป็ น การที่ ผู้ขายจะได้ รับการชำ �ระค่ าสิ นค้ า/
บริ การในสกุ ลเงิ นท้ องถิ่ น ภายในไม่ กี่นาที และส่ งตรงถึ งบั ญชี ธนาคารของตน

FIAT

เหรี ยญ
วั นด้ าเอ็ กซ์ เชนจ์
ตั วย่ อ: WE

ทุ ก ๆ การใช้ จ่าย หรื อโอนเงิ นด้ วยเหรี ยญ WE นั้ น คุ ณจะได้ รับส่ วนลดหาก
เปรี ยบเที ยบกั บผู้ ให้ บริ การรายอื่ น ทั้ งนี้ เป็ นเพราะเทคโนยี แห่ งปั ญญาประดิ ษฐ์

เหรี ยญ WE มี ลั กษณะเด่ นเฉพาะ
เนื่ องจากมั นสามารถเชื่ อต่ อระหว่ างผู้ ที่ มี เงิ น
ดิ จิ ทั ลเข้ ากั บผู้ ที่ ไม่ มี ได้
ด้ วยโครงการขยายบริการในหลาย ๆ ประเทศ สำ �หรับอนาคตอั นใกล้ (เราเชื่อว่ า)
ทุ ก ๆ คนจะสามารถโอนเหรียญวี ผ่ านระบบปฏิ บัติการของเรา ไม่ ว่าจะเป็ นเพือ
่ น
ก็ ดี ญาติ ก็ดี หรือ คู่ค้าก็ ดี จะได้ รับเหรียญวี และสามารถรับ/แลกเงิ นสดได้ อย่ าง
ง่ายดาย ณ สถานที่แลกเปลี่ยนอั นใกล้

ทำ �ไม “วี ” ถึ งจะกลายเป็นอนาคต (ที่ สดใส)

เนื่ องจากเหรี ยญที่ เอาไว้ ใช้ เพื่อแลกกั บบริ การจำ �นวนมาก ทำ �ให้ เป้ าหมาย
ของเราต้ องการจะปฏิ วัติระบบการชำ �ระสิ นค้ า/บริ การ ขนาดใหญ่ เราจะทำ �ให้
ระบบดั งกล่ าวเร็วขึ้ น ถู กขึ้ น และเป็ นไปได้ มากยิ่ งขึ้ น  
ด้ วยการริ เริ่ มระบบปั ญญาประดิ ษฐ์ ที่ ถูกขั บเคลื่ อนด้ วยเทคโนโลยี ทางเลื อก
แห่ งบล็ อกเชน เหรี ยญ WE จะกลายเป็ นผู้ นำ�ในตลาดที่ น่าจั บตามองเพื่อ
ประโยชน์ ทั้งธุ รกรรมขนาดใหญ่ และขนาดเล็ ก ตั ดค่ าธรรมเนี ยมบล็ อกเชนที่ ไม่
สำ �คั ญออกไป นี่ จะเป็ นหนึ่ งในธุ รกรรม/ทางเลื อกทพร้ อมใช้ งานและถู กที่ สุด
จากกรณี ที่ เราใช้ เหรี ย ญวี จากสถานการณ์ จริ ง สะท้ อนจากการซื้ อ ขาย
ทรัพย์ สินที่ มีมูลมากกว่ า 1 แสนรายการผ่ านเงิ นบิ ทคอยน์ เราจึ งคาดหวั งว่ า
ปรากฏการณ์ นี้จะเพิ่ มจำ �นวนขึ้ นอย่ างมี นัยสำ �คั ญและธุ รกรรมเหล่ านี้ ทั้งหมด
จะเกิ ดขึ้ นในรู ปแบบเงิ นดิ จิทัล ทั้ งผู้ ซื้อและผู้ ขายจะได้ รับประโยชน์ จากการใช้
เหรี ยญวี ของเรา นี่ จะทำ �ให้ เราและเหรี ยญของเรากลายเป็ นส่ วนสำ �คั ญแห่ ง
อนาคต

การแลกเปลี่ ยน
สกุ ลเงิ นผ่ านระบบ
ออนไลน์

เป้ าประสงค์ ของเราเพื่ อให้ บริ การแลกเปลี่ ยน (สกุ ลเงิ น) ทั่ วโลก คุ ณ
สามารถโอน/ส่ งเหรี ยญวี และ/หรื อเหรี ยญอื่ น ๆ ผ่ านระบบปฏิ บัติหน้ าเว็ บไซต์
ให้ ถึงมื อใครก็ ตาม ณ ที่ ใดก็ ตามบนโลกใบนี้ ด้ วยค่ าธรรมเนี ยมที่ สบายกระเป๋ า
นี่ เป็ นเป็ นการย้ำ �เตื อนถึ งแนวคิ ดกระจายศู นย์์

สามารถถอน WE ของคุ ณเป็นเงิ นสด
สกุ ลเงิ นท้ องถิ่ นได้ ทั่วโลก!
เมื่ อคุ ณเดิ นทาง คุ ณอาจเคยประสบปั ญหาในการเข้ าถึ งการใช้ บริ การธนาคาร
และปั ญหาในการแลกเปลี่ ยนเงิ นตราแต่ ด้วยการเปิ ดตั วของ เหรี ยญวี ปั ญหา
ทั้ งหมดนี้ จะสิ้ นสุ ดลง เมื่ อเหรี ยญถู กกระจายออกไป เหรี ยญนี้ จะสามารถถอน
ออกมาในรู ปแบบของเงิ นสดได้ ทั่วโลก
ในระหว่ างการเดิ นทางคุ ณสามารถแลกเปลี่ ยนสกุ ลเงิ นดิ จิทัลเป็ นเงิ นตราได้
โดยศู นย์ ซื้อขายแลกเปลี่ ยนเงิ นตราที่ ใกล้ ที่สุดของคุ ณ หรื อโรงแรมที่ เข้ าร่วม

บนระบบปฏิ บัติการของเรา
คุ ณเองสามารถที่ จะส่ งเงิ นดิ จิทัลของคุ ณ
และรอรั บเงิ นสดในสถานที่ บริ การที่ ใกล้ มากที่ สุด ทว่ าการเปลี่ ยน CRYPTO
เป็ นเงิ นสดนั้ นไม่ ใช่ เรื่องที่ ง่ายเลย แต่ ขณะนี้ ระบบของเราทำ �ได้ แล้ ว ทั้ งนี้ เป็ น
เพราะนั กพั ฒนาที่ มีความชำ �นาญขั้ นสู ง ถื อเป็ นความตั้ งใจที่ เราต้ องการจะทำ �
ธุ รกรรมของคุ ณให้ ง่ายขึ้ น เพี ยง

1.

เข้ าไปยั งระบบปฏิ บัติของเรา

2.

เลื อกศู นย์ แลกเปลี่ ยนที่ ใกล้ ที่ สุด หรื อ ถอนเงิ นสด
จาก ศู นย์ (ฝาก-ถอน)/เอที เอ็ ม หรื อ โรงแรม
(ที่ รับใบอนุ ญาต)

3.

ระบุ จำ�นวนเงิ นที่ คุณต้ องการถอน

4.

สแกนคิ วอาร์ โค้ ด และส่ งเงิ นดิ จิทัล

5.

ระบุ สกุ ลเงิ นที่ ต้ องการจะแลกเปลี่ ยนหรื อส่ งเงิ น
ดิ จิทัลเข้ าสู่ บั ญชี ธนาคารของคุ ณได้ โดยตรง

แลกเปลี่ ยนเงิ น
ตราต่ างประเทศ

ขณะนี้ พวกเรากำ �ลั งเริ่ มติ ดตั้ งเครื่ อง POS ที่ ดี ที่ สุ ด คนทั่ ว ๆ ไป
จึ ง(จะ)สามารถถอนเหรี ยญวี และสกุ ลเงิ นดิ จิ ทั ลอื่ น ๆ เพื่ อแลกเปลี่ ยน
เป็ นเงิ นสด ณ สถานที่ แลกเปลี่ ยนในประเทศ

แลกเปลี่ ยนเหรี ยญวี ของคุ ณเป็ นเงิ นสดได้ ทุ กที่
ได้ ง่ ายมาก
ด้ วยโมเดลธุ รกิ จที่ เติ บโตอย่ างก้ าวกระโดดของเรา เราจึ งมี เป้ าหมายที่
ขยายการให้ บริ การไปยั งหลาย ๆ ประเทศ ยิ่ งในปี ที่ กำ �ลั งจะมาถึ งนี้ ความ
รุ่ งเรื องของเหรี ยญวี จะได้ รั บการตอนรั บเป็ นอย่ างดี

มู ลค่ าเงิ นดิ จิทัลทั่ วโลก ณ วั นที่ 1 พฤษภาคม 2564 นี่ สู งไปถึ ง 2 ล้ านล้ าน
(2,273051328649) ดอลลาร์ สหรั ฐ
ด้ วยมู ลค่ าเงิ นสดในตลาดที่ มีแนวขาขึ้ น เราจึ งมุ่ งมั่ นที่ จะเชื่ อมต่ อตลาด
ดิ จิทัลและเงิ นสดเข้ าด้ วยกั น ทั้ งนี้ เพื่ อให้ บรรลุ วัตถุ ประสงค์ ที่ว่า เราจะพั ฒนา
ระบบที่ ง่ายขึ้ น เร็ วขึ้ น แต่ ถูกลง เพื่ อทุ ก ๆ คนทั่ วโลก ไม่ ว่าคุ ณจะมี หรื อไม่ มี
เงิ นดิ จิทัล เพี ยงแค่ คุณส่ ง/แลกเงิ นดิ จิทัล และรั บเงิ นสด หรื อสามารถถอน
เงิ นสดได้ ทั่วโลก
ด้ วยคู่ ค้ าทางด้ านการลงทุ น/การพั ฒนาอสั งหาริ มทรั พย์ ที่ มี อยู่
ทั่ วทุ กมุ มโลกผ่ านการโอน/แลกเปลี่ ยน เงิ นดิ จิ ทั ล และ/หรื อเงิ นสด
คุ ณสามารถใช้ เหรี ยญ WE เเพื่ อรั บส่ วนลดที่ ผู้ ค้ าปลายทาง ผ่ าน
ระบบเครื่ อง POS ประกอบกั บในอนาคตอั นใกล้ นี้ เรากำ �ลั งพั ฒนา
ระบบบล็ อกเชนของตนเองเพื่ อรั บรองการชำ �ระเงิ น/โอนเงิ นระหว่ าง
ประเทศได้ ในทั นที
ระบบบล็ อกเชน (ทางเลื อกทางธุ รกิ จ) จะได้ รับการขั บเคลื่ อน โดย
เทคโนโลยี ชั้นแนวหน้ า จะได้ มอบประโยชน์ รวดเร็ วทั นที ให้ แก่ ทั้งผู้ ซื้อและผู้
ขาย พร้ อมทั้ งประหยั ดค่ าธรรมเนี ยมในการโอนและซื้ อขาย (เงิ นดิ จิทัล และ/
หรื อ เงิ นสด) ทั้ งหมดล้ วนเกิ ดจาก บุ คลากรที่ มีวิสัยทั ศน์ ทำ �ให้ เหรี ยญวี
กลายเป็ นสกุ ลเงิ นดิ จิทัล (โทเคนเพื่ อใช้ ประโยชน์ ) หรื ออาจกล่ าวได้ อย่ างดี ว่า
เหรี ยญ วี จะกลายเป็นเงิ นดิ จิทัลแห่ งอนาคต
เห็ นได้ จากการให้ ความเชื่ อเหลื อของเราในตลาดอสั งหาริ มทรั พย์ ที่ถือเป็ น
หนึ่ งในตลาดที่ ใหญ่ ที่สุดในโลก เหล่ านั กลงทุ นทั่ วโลกต่ างสนั บสนุ นแนวคิ ดที่ ว่า
ให้ นำ�เงิ นดิ จิทัลมาพั กในธุ รกิ จอสั งหาริ มทรัพย์ – เมื่ อราคาอสั งหาฯ สู งขึ้ น (ผล
ตอบแทนก็ จะดี แก่ นักลงทุ น) ด้ วยฝ่ ายกฎหมายของเรา (ที่ ปรึ กษากฎหมาย
ของเรา) เราได้ ให้ ความช่ วยเหลื อแก่ ลูกค้ าทั่ วโลกเพื่อดำ �เนิ นการเกื อบทุ ก ๆ ขั้ น
ตอน รวมถึ งลู กค้ าได้ รับหนั งสื อ ธต.3 – หนั งสื อรั บรองจากธนาคารที่ รับรอง
การโอนเงิ น เพื่อใช้ โอนกรรมสิ ทธิ์ ในอาคารชุ ดเป็ นชื่ อของตน (ต่ างชาติ )

ราคาเหรี ยญวั นด้ า

กลุ่ มธุ รกิ จวั นด้ าที่
เป็นผู้ นำ�ในตลาด

จำ �นวนผู้ ใช้ บริ การ

เรามี พันธมิ ตรที่ อยู่ ในกลุ่ มนั กพั ฒนาอสั งหาริ มทรั พย์ นายหน้ า
อสั งหาริ มทรั พย์ รวมถึ งกิ จการ (เกี่ ยวเนื่ อง) อื่ น ๆ เราได้ เข้ าไป
ให้ การสนั บสนุ นให้ พวกเขาเหล่ านั้ นยอมรั บการชำ �ระด้ วยบิ ทคอยน์
และในขณะเดี ยวกั นเราจะมอบเงิ นสด (ไทยบาท) แก่ พวกเขาเหล่ านั้ น
สื บเนื่ องจากจำ �นวนพั นธมิ ตรของเรามี จำ�นวนมากขึ้ นเรื่ อย ๆ ขณะ
นี้ เรามี พันธมิ ตรที่ สร้ างข้ อเสนอกว่ า กว่ า 1 แสนโครงการที่ รองรั บ
การขายในสกุ ลเงิ นดิ จิทัล (คริ ปโต) พั นธกิ จเหล่ านี้ ทำ �ให้ เราน่ าเชื่ อถื อ
ในสายตาของพั นธมิ ตรและมี สายสั มพั นธ์ ทางธุ รกิ จซึ่ งเพี ยงพอที่ จะ
กล่ าวว่ า “วี คือเหรี ยญดิ จิทัลแห่ งอนาคต” เราเป็ นผู้ ให้ บริ การแต่
เพี ยงผู้ เดี ยวในตลาดที่ สามารถชำ �ระผ่ านเงิ นดิ จิทัล โดยที่ เรามอบ
อำ �นาจให้ บริ ษัทหนึ่ งดำ �เนิ นการเช่ นว่ านี้ จึ งทำ �ให้ เราครองส่ วนแบ่ ง
ในตลาดโภคภั ณฑ์ ถึ งร้ อยละ 95 ในภาคอุ ตสาหกรรมการชำ �ระเงิ น
ดิ จิทัล
เพื่ อให้ ได้ รับความสนใจอย่ างยิ่ งยวดเราจึ งมอบส่ วนลดพิ เศษ ให้ แก่
ผู้ ที่ขอรั บบริ การของเรา ด้ วยการชำ �ระค่ าบริ การผ่ านเหรี ยญวี
สิ่ งเหล่ านี้ ย่ อมทำ �ให้ เหรี ยญวี เป็ นเหรี ยญดิ จิ ทั ลเพื่ อการใช้
ประโยชน์ ในระดั บแนวหน้ าและอยู่ ในสถานะที่ หาตั วจั บยากในฐานะ
เหรี ยญดิ จิทัลแห่ งอนาคต ณ ตอนนี้ เราเป็ นเพี ยงผู้ ให้ บริ การหนึ่ ง
เดี ยวในตลาดอสั งหาริ มทรั พย์ และตลาดสิ นค้ าระดั บโลก และเราได้
เข้ าซื้ อกิ จการขนาดใหญ่ ในตลาด ทั้ งหมดนี้ จึ งทำ �ให้ เหรี ยญวี ของเรา
ค่ อนข้ างจะมั่ นคง (ไม่ ผันผวน) และมี แนวโน้ มจะทำ �กำ �ไรได้ อย่ างดี

การลงทุ นใน
อสั งหาริ มทรัพย์

ถ้ าคุ ณวางแผนที่ จะลงทุ นในปริ มาณที่ สู งในตลาดในประเทศไทยเรา
พร้ อมที่ จะให้ คำ�แนะนำ �/เป็ นที่ ปรึ กษากฎหมายให้ คุ ณเกี่ ยวกั บขั้ นตอนที่
จำ �เป็นเกี่ ยวกั บการลงทุ นดั งกล่ าว ทั้ งนี้ เรามี ที มงานมื ออาชี พที่ ได้ รั บการ
ฝึ กอบรม เพื่ อช่ วยให้ คุ ณตั ดสิ นใจอย่ างดี ที่ สุ ด พร้ อมทั้ งให้ คำ �แนะนำ � และ
ดำ �เนิ นการเพื่ อคุ ณ

จงเปิดประตู แห่ งโอกาส เพื่ อแสวงหาความเป็นไปได้
ทั้ งบริ การทางกฎหมายและส่ วนลดพร้ อมใช้ แล้ วเมื่ อคุ ณใช้ เหรี ยญวี นี่
ถื อเป็ นการมอบสิ่ งอั นล้ำ �ค่ าแก่ ลูกค้ าของเรา ทว่ า ผู้ เชี่ ยวชาญทางกฎหมาย
ของเราพร้ อมที่ จะอำ �นวยประโยชน์ ให้ กับคุ ณตลอดระยะเวลาการลงทุ นเพื่ อ
ให้ การลงทุ นดั งกล่ าวง่ ายขึ้ น สะดวกขึ้ น และถู กลง ลู กค้ าจึ งสามารถที่ จะชำ �ระ
ค่ าบริ การด้ วยเงิ นดิ จิทัล ณ นายหน้ าอสั งหาริ มทรั พย์ ในประเทศ

เราพร้ อมให้ บริ การ การรั บชำ �ระด้ วย
สกุ ลเงิ นดิ จิทั ล และจะได้ รับเป็ นไทยบาท
นี่ จึ งเป็ นสิ่ งที่ (กำ �ลั ง)จะปฏิ วั ติ การรั บ รู้
ของผู้ คนเกี่ ยวกั บเงิ นดิ จิทั ล
เราพร้ อมให้ บริ การแก่ ลูกค้ าใน
การเปลี่ ยน crypto เป็นทรั พย์ สินทั่ ว
ประเทศไทย ด้ วยผลตอบแทนที่ คุ้มค่ า
มากที่
เ ร า มี ก า ร บ ริ ก า ร ใ ห้ คำ � ป รึ ก ษ า ด้ า น
กฎหมายในการทำ �ธุ รกรรม เพื่ อเป็ นไป
ตามกฎระเบี ยบของกฎหมายท้ องถิ่ น
ของท่ าน
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มท
ี่ ไ

ธุรกรร

ย
โด

น
ต
/
ว
ั
น
ต
ุ
ิ
ร
บ
น
ะ
าม
่มร

เหตุ อี กประการเพื่ ออธิ บายความสำ �เร็ จของเหรี ยญวี คื อ เงิ นดิ จิ ทั ลที่
กระจายอำ �นาจ (ไม่ ถู กผู กขาดอยู่ กั บเพี ยงสถาบั นใดสถาบั นหนึ่ ง) นั่ นคื อ
เราจะเก็ บการทำ �ธุ รกรรมเป็ นความลั บในขั้ นสู ง และหน่ วยงานภาครั ฐ
จะไม่ สามารถเข้ าแทรกแซงได้ เพื่ อทำ �ให้ เงิ นดิ จิ ทั ลเป็ นสื่ อกลางที่ ดี ที่ สุ ด
ในการลงทุ นและประกอบธุ รกิ จขนาดใหญ่ และเราจะรั กษาความลั บทาง
ธุ รกิ จเป็ นอย่ างดี
จากผลการสำ �รวจครั้ งล่ าสุ ด พบว่ า ร้ อยละ67 ของนักลงทุ นรายใหญ่
พิ จารณาว่ าเงิ นดิ จิทัลปลอดภั ยที่ จะนำ �ไปใช้ รักษาข้ อมู ล ด้ วยเหตุ นี้ สั ดส่ วน
ทางการตลาดเงิ นดิ จิทัลคาดการณ์ ว่าจะเพิ่ มขึ้ นถึ ง ร้ อยละ25 ในปี ค.ศ.
2021 ด้ วยเหรี ยญดิ จิทัลประเภทใช้ ประโยชน์ที่ ถูกออกแบบอย่ างเฉพาะ
เจาะจงในการรองรั บธุ รกรรมที่ มีมูลค่ าสู ง เราจึ งกลายเป็ นตั วเลื อกลำ �ดั บ
แรก ๆ ของผู้ ค้า!
เลื อกที่ จะลงทุ นในเหรี ยญวี จะเป็นสิ่ งที่ พิสู จน์ ว่านั่ นคื อการวบทุ น
ที่ คุ้ มค่ าที่ สุดในชี วิต!

ระบบปฏิ บัติการ
บล็ อกเชนของ
วั นด้ า

เรามี แผนที่ ริ เริ่ มเทคโนโลยี บล็ อกเชนที่ เสริ มกําาลั งด้ วยปั ญญาประดิ ษฐ์
ที่ จะทําให้ (เรา/คุ ณ)เข้ าใจตลาดมากขึ้ นและให้ ลู กค้ าได้ รี บอั ตราแลกเปลี่ ยน
ที่ ดี ที่ สุ ดเพื่ อลู กค้ าของเราเนื่ องด้ วยการพั ฒนาของเราล่ าสุ ด เรายิ นดี ที่ จะ
เสนออั ตราแลกเปลี่ ยนที่ ดี ที่ สุ ดเพื่ อทุ ก ๆ คน ในขณะที่ เราได้ มอบ ความช่ วย
เหลื อแก่ พันธมิ ตรเพื่ อให้ เป็ นผู้ นํ าในอตสาหกรรมแต่ ละประเภทนั้ น ในขณะ
เดี ยวกั นนั้ น เราจะช่ วยพั นธมิ ตรได้ รั บกํ าไร (สู ง) จากการลดทั้ งเวลา และค่ า
ธรรมเนี ยมอย่ างมี นั ยสํ าคั ญ

เป้าหมายเราคื อต้ องการมอบอั ตราแลกเปลี่ ยนที่ ดี
ที่ สุดเพื่ อทุ กคน
We plan to launch our own blockchain solution with integrated AI to
understand the market better and to get
the best
เมื่ อการชำ
�ระค่ าexchange
สิ นค้ า/บริ การผ่rates
านสกุ ลเงิfor
นทิ จิour
ทั ลได้ รั บการยอมรั บ มั น
จะช่ วยให้consensus
พั นธมิ ตรได้ รั บประสบการณ์
ในระดั
หาใช่ จำ�กั ดเพี ยงในตลาด
customers. Based on a newly developed
– we want
toบโลก
offer
ภายในประเทศเท่ านั้ น ทั้ งนี้ เมื่ อโอกาสได้ เปิ ดให้ แก่ เราเพื่ อเข้ าสู่ การขยาย
best rates for everyone.
ตั ว(ตลาด)ในระดั บนานาชาติ นั้ น จึ งทำ �ให้ เรากลายเป็ นบริ ษัทที่ ได้ รั บความไว้
วางใจและน่ าเชื่ อถื อในระยะยาวโดยเฉพาะในตลาดสกุ ลเงิ นดิ จิ ทั ล

We are working with several advisors to set up our own blockchain for
ขณะนี
้ เรากํ าลั งThe
ทํ างานร่integrated
วมกั บที่ ปรึ กษาหลายท่
าน ในการสร้ างระบบบล็ อก
smart money transfers/withdraws of the
future.
AI will
เชนของเราเองซึ่ งอํ านวยประโยชน์ สําหรั บการโอนเงิ น/ถอนเงิ นอย่ างชาญฉลาด
detect if a payment should be sold immediately
or wait
for a few
ในอนาคต ปั ญญาประดิ
ษฐ์ ของเราจะรู
้ ได้ วminutes
่ า ควรขายสกุ ลเงิ นดิ จิทัลทั นที หรื อ
to be converted, to guarantee the best
rates
for
customers.
รอสั กครู
่ ค่ อยทำ
�การแลกเปลี
่ ยน ซึ่ งนี่ ก็ จะรั บประกั นอั ตราแลกเปลี่ ยนที่ ดีที่สุด
แก่ ลูกค้ า

After all BEP-20 Token are issued,หลัwe
plan
to
switch
to
our
own
AI
งจากออก BEP-20 Token ทั้ งหมดแล้ ว เราจะเปลี่ ยนไปใช้ ปั ญญาประดิ ษฐ์
blockchain solution, which will be then
already
“trained”
toรับparticipate
บน บล็
อกเชน ของเราเอง
ซึ่ งจะได้
«การฝึ กอบรม» แล้ ว เพื่ อเข้ าร่ วมใน
ตลาดการโอนเงิ นทั่ วโลก
in the worldwide money transfer market.

ผู้ ซื้อ

สกุ ลเงิ น (ดิ จิทัล) ที กระจายอำ �นาจ (ไม่ ผ่านตั วกลาง) ที่ คุ ณสามารถจ่ ายเงิ นออกตามที่ คุณต้ องการ
ทั่ วทุ กมุ มโลกโดยไม่ ต้องกั งวลต่ อการแลกเปลี่ ยน(สกุ ลเงิ น)

คล่ องตั วสู ง

เทคโนลยี ปัญญาประดิ ษฐ์ จะทำ �ให้
คุ ณมั่ นใจว่ าคุ ณจะได้ รับผล
ตอบแทนในอั ตราที่ สูง

(ธุ กรรม)
การงิ นที่ ถูกและเร็ วกว่ า

ผู้ ขายจะได้ รับการเข้ าถึ ง/เป็นที่ รู้จัก - สร้ างเครื อข่ ายทางธุ รกิ จ ณ ทุ กหนทุ กแห่ งบนโลก!

ผู้ ขาย

มู ลนิ ธิ ไม่ แสวงหา
กำ �ไรของวั นด้ า

มู ลนิ ธิ ไม่ แสวงผลกำ �ไรของวั นด้ า
คื อ
โครงการอาสาสมั ครที่
ประสงค์ จะช่ วยเหลื อชุ มมชนท้ องถิ่ น เป็ นไปตามนบายขั บเคลื่ อนหลั ก
ของเรา ที่ ว่ า “เราต้ องการช่ วยให้ ผู้ คนมี ชี วิ ตความเป็ นอยู่ ที่ ดี ขึ้ น”
เราตั้ งใจแน่ วแน่ ที่ จะตอบแทนสั งคมให้ มากที่ สุ ดเท่ าที่ จะมากได้
เรา
สงเคราะห์ สถานเลี้ ยงเด็ กกำ �พร้ าหลายแห่ งและมอบทุ นการศึ กษาให้
แก่ คนยากไร้ (ไม่ สามารถเข้ าถึ งการศึ กษา) เราได้ ให้ ความช่ วยเหลื อ
ท้ องถิ่ นให้ สามารถเข้ าถึ งการศึ กษาหลายช่ องทางและติ ดตั้ งเครื อข่ าย
อิ นเทอร์ เน็ ตในหมู่ บ้ าน/ถิ่ นทุ รกั นดาร

ช่ วยให้ ผู้ คนมี ชีวิตความเป็นอยู่ ที่ ดีข้ึ น
มู ลนิ ธิ ไม่ แสวงหากำ �ไรของวั นด้ าจะได้ รั บส่ วนแบ่ งจากทุ ก ๆ ครั้ ง
ที่ มี การออกเหรี ยญดิ จิ ทั ล ส่ วนแบ่ งเช่ นว่ าจ่ ายตรงไปยั งมู ลนิ ธิ นี่ จะ
ถื อเป็ นการให้ ความช่ วยเหลื อเจ้ าหน้ าที่ ส่ วนท้ องถิ่ นในการกระจายทุ น
(ความช่ วยเหลื อทางการเงิ น) แก่ ผู้ ที่ เดื อดร้ อน ทั้ งนี้ เพื่ อยกระดั บความ
เสมอภาคในสั งคมและการอยู่ ร่ วมกั นอั นดี

บิ ทคอยน์

การลงทุ น

หน

รา

ม
า
ห
ย
า
้
ป
ข
เ
อง
ีท่ /
เ
้า

ทำ �ให้ ผู้ขาย/ร้ านค้ า ยอมรั บการชำ �ระเงิ นดิ จิทัล
โดยไม่ ต้ องเสี ยค่ าธรรมเนี ยมธุ รกรรมจาก
บล็ อกเชน
เปลี่ ยนการชำ �ระค่ าสิ นค้ าและบริ การให้ กลาย
เป็ นธุ กรรมแสหลั กระดั บโลก
ไม่ ว่าคุ ณจะอยู่ แห่ งหนใด เราพร้ อมเสนอบริ การ
ด้ านการเงิ นดิ จิทั ลหลากหลายสกุ ล/แลกเปลี่ ยน
เงิ นสดให้ แก่ ลูกค้ า เมื่ อคุ ณต้ องการจะโอนเงิ น
ส่ งเหรี ยญวี และ/หรื อ แม้ แต่ ถอนหรื อรอรั บ
เงิ นสด-เราก็ พร้ อมที่ จะให้ บริ การเสมอ
ให้ ผู้คนได้ เข้ าถึ งระบบนิ เวศสกุ ลเงิ นดิ จิทัล
เปลี่ ยนโลกให้ กลายเป็ นสากลทุ กคนสามารถซื้ อ
ขายกั นได้ อย่ างอิ สระโดยไม่ มีคนกลางมากํ ากั บ
หรื อเกี่ ยวข้ อง

น
์
ข
ศ
ั
อ
ท
ง
ย
ั
เ
รา
ิวส
เราจะเชื่ อมผู้ คน
เราจะเชื่ อมการเงิ นในรู ปแบบเดิ ม กั บ เงิ น
ดิ จิทัล
เราจะทำ �ให้ การเชื่ อมต่ อดั งกล่ าวเป็ นไปได้ เพื่ อ
ให้ ทุ กคนมี ส่ วนร่ ว มกั บโลกแห่ งธุ ร กิ จสมั ยใหม่
ผ่ านการเปิ ดโอกาสให้ ธุ รกิ จไทยเป็ นที่ รั บรู้ ของ
นานาชาติ
เราจะขั บเคลื่ อนการชำ �ระเงิ นด้ วยพลั งแห่ ง
บล็ อกเชน
เพื่ อทำ �ให้ ทั้งผู้ ซื้อและผู้ ขายได้ รับ
ประโยชน์ จากอั ตราแลกเปลี่ ยนที่ ดี ที่ สุ ดและ
สามารถขายเหรี ยญวี ของเราได้ อย่ างทั นท่ วงที

ท
ธ
ุ
ย
์
ข
ล
อ
ก
ง
เ
น
ร
ผ
า
แ

วั นด้ าตั้ งปณิ ธานว่ าจะพั ฒนาอย่ างต่ อเนื่ อง
นั บแต่ ที่ เราได้ ประกาศว่ าจะเข้ ามาในตลาด
อย่ างทั นท่ วงที
นี่ ถื อเป็ นวิ สัยทั ศน์ ที่ สำ�คั ญยิ่ งของกลยุ ทธิ์ ที่จะ
ทำ �ให้ คุณเข้ าใจว่ าเราดำ �เนิ นธุ รกิ จ(จนสำ �เร็ จ)
อย่ างไรจนถึ งทุ กวั นนี้ รวมถึ งเรามี แผนงาน
อนาคตอะไร / อย่ างไรบ้ าง

เ ร า ตั้ ง เ ป้ า ที่ จ ะ ต้ อ น รั บ ผู้ ใ ห้
บริ การ 1,000 รายและตามมา
ด้ วยการเปิ ดตั วการแลกเปลี่ ยน
เงิ นออนไลน์ ครั้ งแรกที่ เคยมี มา
ซึ่ ง จ ะ ป ฏิ วั ติ อุ ต ส า ห ก ร ร ม กา ร
แลกเปลี่ ยนเงิ น

การหาพั นธมิ ตรใหม่ ในภาคส่ วน
ต่ างๆ

Q3/2021

เปิดตั วเครื่ อง POS ของวั น
ด้ า ด้ วยการทำ �ธุ รกรรมครั้ง
แรก ใน Q1/2021.

Q4/2021
กระเป๋ าเงิ นที่ ชำ�ระเงิ นได้ ทันที
และไม่ ต้องเสี ยค่ าธรรมเนี ยม

Q2/2021

เปิ ดตั วเหรี ยญวี WE

Q2/2022

Q1/2022

เราจะขยายธุ รกิ จและการบริ การ
ของเราไปยั งประเทศต่ าง ๆ โดย
เราจะวางแผนกลยุ ทธ์ ของเราใน
ช่ วงเวลานี้

เรามุ่ งมั่ นที่ จะขยายธุ รกิ จของเรา
ไปสู่ ทวี ปต่ างๆ อาทิ เช่ น ทวี ปอเมริ กา
แอฟริ กา และยุ โรปในอนาคต

Q4/2022
เราตั้ งเป้ าไว้ ที่ จะติ ดตั้ งเครื่ อง
POS ที่ 50,000 เครื่ องในแถบ
เอเชี ย ซึ่ งจะเป็ นก้ าวสำ �คั ญที่ นำ �
ไปสู่ ระดั บสากล

Q4/2023

Q1/2023

เรามุ่ งมั่ นที่ จะติ ดตั้ งเครื่ อง POS
200,000 เครื่ อง พร้ อมด้ วยระบบ
แลกเปลี่ ยนทั่ วโลกด้ วยบล็ อกเชน
ของเราเอง

ชำ �ระเงิ นผ่ านระบบหน้ าร้ าน
ทุ ก ๆ การชำ �ระเงิ นจะทำ �ในรู ปแบบสกุ ลเงิ นท้ องถิ่ น ส่ วนเครื่ อง
POS ของเรา จะเปลี่ ยนสกุ ลเงิ นโดยอั ตโนมั ติ จากเงิ นดิ จิ ทั ลเป็ นสกุ ล
ท้ องถิ่ นตามที่ ต้ องการ

เราจะเชื่ อมต่ อทุ กคน

เพิ่ มความภั กดี /รั บรู้ ต่อแบรนด์

พวกเราจะเชื่ อมระหว่ างคนที่ แม้ จะไม่ มี ความรู้ ด้ านเงิ นดิ จิ ทั ลเลย กั บ
คนที่ ตั้ งใจที่ จะใช้ เงิ นดิ จิ ทั ลแลกเปลี่ ยนสิ นค้ า/บริ การ

ขณะนี้ วั นด้ ากำ �ลั งสร้ างความเชื่ อมั่ นของแบรนด์ ในหมู่ ลู กค้ าภายใน
ประเทศ ก่ อนจะเริ่ มขยายธุ รกิ จในระดั บนานาชาติ

คุ ณเพี ยงแค่ โอนเงิ นดิ จิ ทั ลให้ เพื่ อนคุ ณ
หรื อครอบครั ว
ในต่ าง
ประเทศ และพวกเขาสามารถรั บเงิ นสด ณ ศู นย์ แลกเปลี่ ยนใกล้ ๆ!

พวกเราจะทำ �ให้ ลู กค้ ามั่ นใจว่ าพวกเราจะนำ �ผลิ ตภั ณฑ์ เข้ าสู่ ตลาด/
ถึ งมื อลู กค้ าด้ วยวิ ธี การที่ ดี และเป็ นไปได้ มากที่ สุ ด
ทั้ งนี้ ถื อเป็ นการ
มอบรางวั ล/ส่ วนลดรวมถึ งค่ าคอมมิ ชชั่ นให้ แก่ ลู กค้ า และผู้ ใช้ เหรี ยญ
วี ขณะเดี ยวกั น ผู้ ขาย/ผู้ ค้ าจะได้ รั บชำ �ระเงิ น ในสกุ ลเงิ นท้ องถิ่ น
ภายใน ไม่ เกิ น 2 ชั่ วโมง และโอนตรงเข้ าบั ญชี ธนาคารของผู้ ขาย/ผู้
ค้ า

ผู้ ให้ บริ การทางกฎหมายรายแรกที่ แลกสามารถ
เปลี่ ยนเงิ นดิ จิทัลเป็นเงิ นสด (ในทางกลั บกั น)

เพี ยงเข้ า PAYBITCOIN.IN.TH

กระเป๋าสตางค์ อิเล็ กทรอนิ กส์

บู รณาการ การเลกเปลี่ ยนเงิ นแบบเดิ ม ๆ เพื่ อแลกกั บเงิ นดิ จิ ทั ล
โดยพวกเราจะทำ �ให้ มั นง่ ายขึ้ นเพื่ อนั กเดิ นทางในการบริ หารจั ดการ
ทางการเงิ น
เก็ บรั กษาเงิ นในรู ปแบบดิ จิ ทั ลและสั่ งจ่ าย/ถอนเป็ นสกุ ลเงิ นท้ องถิ่ น
โดยไม่ ต้ องพึ่ งเวสเทิ นยู เนี่ ยนเลย!

เพี ยงเข้ า paybitcoin.in.th ด้ วยระบบปฏิ บั ติ การ/เว็ บไซต์์ ของเรา
นั้ นผู้ ใช้ บริ การทั่ วโลก สามารถเข้ าถึ งได้ เพื่ อใช้ เงิ นดิ จิ ทั ลชำ �ระสิ นค้ า/
บริ การ รวมถึ งการถอนเงิ นสด

ด้ วยระบบปฏิ บั ติ การ/เว็ บไซต์ ของเรานั้ นผู้ ใช้ บริ การทั่ วโลก สามารถ
เข้ าถึ งได้ เพื่ อใช้ เงิ นดิ จิ ทั ลชำ �ระสิ นค้ า/บริ การ รวมถึ งการถอนเงิ นสด

ลู กค้ าเพี ยงรั บผิ ดชอบในเงิ นดิ จิ ทั ล ส่ วนผู้ ขาย/ผู้ ค้ าจะได้ รั บการชำ �ระ
เป็ นเงิ นสกุ ลท้ องถิ่ น ระบบนี้ จะเชื่ อมโยงกั บเงิ นดิ จิ ทั ลสกุ ลอื่ นทั่ วโลก
อย่ างง่ ายดาย อนึ่ ง ระบบปฏิ บั ติ การนี้ อยู่ ในระหว่ างการขอสิ ทธิ บัตร

เราจะทำ �ให้ ชี วิตง่ ายขึ้ น - เมื่ อมาประเทศไทยคุ ณจะเพลิ ดเพลิ นไปกั บ
การใช้ จ่ายด้ วยสกุ ลเงิ นดิ จิ ทั ล

ระบบการทำ �งานของเรา
แม้ จะเป็ นการทำ �ธุ รกรรมที่ มี มู ลค่ าน้ อยก็
สามารถที่ จะชำ �ระได้ ในทั นมี และปราศจากค่ าธรรมเนี ยมบล็ อกเชน

ตารางเวลา/
ช่ วงเวลา

เพื่ อให้ เหรี ยญวี ของเรามี ความมั่ นคงและไม่ ผั นผวน
ในอนาคต เราจะทำ �ให้ นั กลงทุ นของเรามั่ นใจว่ าพวก
เขาจะได้ รั บผลตอบแทนเป็ นที่ น่ าพอใจ สื บเนื่ องจาก
เราได้ ดำ �เนิ นการพั ฒนา/ปรั บช่ วงเวลาเพื่ อออก
เหรี ยญวี รวมถึ ง ดำ �เนิ นการกระบวนการที่ เกี่ ยวข้ อง
กั บผลิ ตภั ณฑ์ (เช่ น เหรี ยญวี ) ในตลาด เราจึ งขอ
เสนอช่ วงเวลาดั งต่ อไปนี้
ช่ วงเวลาการออกเหรี ยญของเรามี ดังนี้ :

บริ ษัทวั นด้ า.เอ็ กซ์ เชนจ์

30%

ภายใน 60เดื อน

คณะทำ �งาน

5%

ภายใน 60เดื อน

การตลาด

7%

ภายใน 60เดื อน

ที่ ปรึ กษา

5%

ภายใน 60เดื อน

จำ �หน่ ายโดยตรงกั บภาคเอกชน

6%

เริ่ มทั นที หลั งเริ่ มจั ดจำ �หน่ าย

ระดมทุ น

10%

3 ช่ องทาง (ค่ าความเสี่ ยงของ

ช่ องว่ างระหว่ าง 6 เดื อน -12 เดื อน)

แจกเหรี ยญฟรี

1%

ภายใน 36เดื อน

เดิ มพั นเหรี ยญ

11%

ภายใน 60เดื อน

ประกอบธุ รกิ จ

10%

ภายใน 60เดื อน

เพิ่ มสภาพคล่ อง

10%

ทั นที

มู ลนิ ธิ ไม่ แสวงหากำ �ไร

5%

ภายใน 60เดื อน

การออกเหรี ยญเป็ นครั้ งคราวตามแผน
ดำ �เนิ นการ
| 36 เดื อน และ 60 เดื อน |

33.3%

33.3%

33.3%

ปี แรก

ปี ที่ 2

ปี ที่ 3

20%

20%

20%

ปี แรก

ปี ที่ 2

ปี ที่ 3

20%
ปี ที่ 4

20%
ปี ที่ 5

เงิ นดิ จิทัลแลกเปลี่ ยนกั น
มู ลค่ ากว่ า 3.96 พั นล้ าน
เหรี ยญดอลล่ าร์ สหรั ฐ

ประเทศไทย ถื อเป็ นหนึ่ งในประเทศที่ มีการเติ บโตในตลาดเงิ น
ดิ จิทัลตลอด สอง-สามปี ที่ ผ่านมา ประจั กษ์ ชั ดจากการทะยาน
สู งขึ้ นของตลาดเงิ นดิ จิทัล ในปี 2564

บทวิ เคราะห์
ทางการตลาด
การซื้ อขายเงิ นดิ จิ ทั ลในปี 2564

ยอดขายสุ ทธิ ในประเทศซึ่ งรวมเงิ นดิ จิ ทั ลท้ องถิ่ นและได้ รั บ
อนุญาตนั้ นสร้ างมู ลค่ าไว้ ถึง 124 พั นล้ านบาท หรื อ 3.96พั น
ล้ านเหรี ยญ ในเดื อนกุ มมภาพั นธ์ ที่ผ่านมา และยอดขายสุ ทธิ
ในเดื อนพฤศจิ กายน ที่ ผ่านมามี มูลค่ า 18 ,000 ล้ านบาท จาก
ข้ อมู ลที่ จั ดทำ �โดยคณะกรรมการหลั กทรั พย์ และกิ จการหลั ก
ทรั พย์ แห่ งประเทศไทย (ก.ล.ต.)
ในขณะที่ ตลาดสิ นค้ า/บริ การอื่ น ประสบภาวะถดถอย อั นเป็ น
ผลจากการระบาดของโควิ ด-19 แต่ ตลาดเงิ นดิ จิทัลกลั บสวน
ทางอย่ างมากโดยเฉพาะในหมู่ นักลงทุ นหน้ าใหม่
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